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INTERNATIONELLT

Omkring 650 F&U-ansvariga 
från industri, forskning och myn-
digheter i Europa samlades i Hel-
singfors den 25 och 26 oktober 
för årets ITEA2 och ARTEMIS 
Co-Summit, fokuserat på infor-
mation och kommunikation. 
Samarbetet visar på kraften i den 
gränsöverskridande forskningen 
och de utvecklingsprojekt som nu 
drivs med hjälp av EU-resurser. 
Toppmötet är det fjärde som an-
ordnats av ITEA 2 (Information 
Technology for European Advan-
cement), som fokuserar på mjuk-
vara och tjänster, och ARTEMIS 
Joint Undertaking (JU), med fo-
kus på inbyggd programvara. 
Även om tonvikten lagts på det 
gränsöverskridande samarbetet 
ger den allt större utställningen av 
projekt intressanta trender för 
vad som bubblar i frontlinjen av 
Europeisk produktutveckling.

– Gränsöverskridande samar-
bete i forskningen är grundläg-
gande, säger ITEA 2s ordförande 
Rudolf Haggemüller. Han fort-
sätter:

– Vi är också öppna för samar-
bete utanför traditionell ICT, 
speciellt när det går att kombine-
ra EUREKAgrupper för att möta 

nya krav i samhället som exem-
pelvis teknologier för renare mil-
jö. Lika viktigt är det också att vi 
når konkreta resultat som exem-
pelvis ITEI projektet (Informa-
tion Technologies supporting the 
Execution of Innovation Projects) 
som har skapat en metodik för 
systematisk utveckling som idag 
används i undervisning och trä-
ning.

förena målen

Det nära samarbetet mellan 
ITEA 2 och ARTEMIS JU har 
resulterat i gemensamma meto-
der för utveckling av mjukvara 
och systemering av system för in-
byggnad. Dessutom har forsk-
ningen nått den kritiska massa 
som krävs för att arbetet ska kun-
na överleva och bli konkurrens-
kraftigt. Klaus Grimm, president 
för ARTEMIS säger:

– Vi har ett kraftfullt avstamp 
för att arbeta tillsammans med en 
övergripande organisation för att 
effektivt anpassa våra olika strate-
gier och mål.

Båda organisationerna har un-
der det senaste året lagt grunden 
för att ta ITEA 2 initiativet vidare 
till dess fortsättning ITEA 3. 

Jouni Hakala, politisk statssekre-
terare vid arbets- och näringsmi-
nisteriet i Finland öppnade kon-
ferensen och underströk Finlands 
starka stöd för ICT och dess bety-
delse för landets ekonomi.

japansk inledning

Professor Ken Sakamura, från To-
kyo universitet och ordförande 
för YRP Ubiquitous Networking 
Laboratory, inledningstalade. 
Han pekade på vikten av kom-
munikation och realtidssystem 
med hänsyn till de omvälvande 
och dramatiska händelserna i Ja-
pan vid jordbävningen och tsuna-
mikatastrofen den 11 mars i år. 
Inbyggnadssystem kan inte pro-
ducera energi men de kan hjälpa 
oss att spara energi på ett effektivt 
sätt.

Senare under toppmötet pre-
senterades årets utmärkelser för 
de främsta projekten som visat 
teknisk höjd och europeiskt sam-
arbete.

vinnare

Philippe Letellier, vice ordföran-
de i ITEA 2, förklarade svårighe-
terna man haft att välja ut vin-
narna av 2011 års priser. Så 

ITEA & ARTEMIS Co-summit

många projekt att välja bland och 
de tre som valdes ut skulle alla 
vara värda att vinna. Årets guld-
medaljör blev MULTIPOL, två 
silver delades också ut till UseNet 
och Metaverse1.

Multipol är ett system för att 
hantera autentisering i datasys-
tem och hantera rättigheter i in-
dividuellt administrerade multid-

omänmiljöer. 
Metaverse1 arbetar med kopp-

lingen mellan virtuell och verklig 
värld. 

UseNet har utvecklat ett distri-
buerat sätt att hantera den kraf-
tigt fragmenterade världen av 
M2M (Machine to Machine) 
kommunikation.

150 projekt

ITEA 2 samlar idag mer än 150 
projekt med 1000 deltagande or-
ganisationer och företag från 30 
länder. Under konferensen visa-
des 76 projekt inom ITEA 2 och 
ARTEMIS. Priset för det projekt 
som var lättast att förstå röstades 
fram av deltagarna under de två 
dagarna och gick till DI-
AMONDS, som möjliggör auto-
matiserad säkerhetstestning av 
metoder använda i datakommu-
nikation. Projektets hemsida 
finns på http://www.itea2-di-
amonds.org. Mer om ITEA 2 
finns på organisationens hemsida 
http://www.itea2.org/ och på 
http://www.artemis-ju.eu/ för 
ARTEMIS JU. n n n

Jan Zettergren

ITEA 2s ordförande Rudolf Hag-
gemüller i talarstolen.

”Det smarta hemmet” - termino-
login låter modern. Många vill 
vara med om att hitta de applika-
tioner som i grunden kan positivt 
påverka och förändra våra liv i 
hemmet. Med det är inte lätt. På 
ITEA2 och Artemis Co-Summit i 
Helsingfors presenterades det 
Philips-stödda projektet GUA-
RANTEE. Ett projekt format 
kring behovet av ökad trygghet i 
hemmet men med en intressant 
vinkling av hur man utnyttjar 
tekniken. Deltar i projektet gör 
också finska VTT tillsammans 
med ett trettiotal andra företag 
från Finland och övriga EU.

isolering och   
ensamhet

Bakgrunden för projektet är att vi 
både på landsbygden, men fram-
förallt i stad, lever ett allt mer 
oberoende och ibland isolerat liv. 
Det blir, anser många, allt svårare 
att skapa trygghet i hemmet. Ti-
den att kontrollera saknas. Möj-
ligheten att nå eller veta om hjälp 
behövs kan vara svår att upprätt-
hålla. Kostnaden för vård på sjuk-
hus stiger och många politiska 
beslut handlar om försök att öka 
andelen egenvård i hemmet. Allt 
detta önskningar som drar åt oli-
ka håll. Tanken med Guarantee är 
att med hjälp av sensorteknik och 
databehandling skapa system 
som underlättar och som medde-

lar sig med omvärlden när och 
helst innan det behövs en akut 
vårdinsats.

intelligent   
övervakning

Ett scenario som målades upp av 
projektledningen, när vi besökte 
projektets monter, var hur syste-
met kunde detektera och följa ak-
tiviteter i hemmiljö. Exemplet 
beskrev hur ”gamla mamma”, 
som inte borde överanstränga sig 
av medicinska orsaker, ville stor-
städa så fort tillfälle fanns. En 
tänkt dotter fick med systemets 
hjälp ett sms när rörelsemönstret i 
mammans lägenhet indikerade 

ITEA2 – GUARANTEE 
för aktiv säkerhet

Julia Kantorovitch och Arto 
Laikari från VTT visar stolt upp 
”Paavo”. Guarantee-projektets 
stand-in och ”test”-bebis. Flera 
av projektets mål handlar om 
att intelligent övervaka barn 
med hjälp av video och annan 
sensorteknik. 

fortsättning på nästa sida.
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på onödigt hög aktivitet eller att 
damsugaren varit igång mer än en 
timme. Hon kunde då ringa till 
”mamma” och fråga hur det stod 
till och ge mamma en paus i arbe-
tet.

Julia Kantorovitch, forskare på 
VTT, säger att det ofta räcker 
med att ta kontakt på telefon för 
att bryta ett oönskat mönster och 

i detta fall kanske minska risken 
för en hjärtinfarkt. 

För projektet bidrar VTT med 
lösningar och verktyg för att stöd-
ja distribuerad avkänning i hem-
met. Algoritmer och program för 
att ta beslut, metoder för kom-
munikation mellan sensorer och 
nätverk som skall göra det lätt för 
slutanvändarna att utnyttja den-
na nya teknik. n n n

Jan Zettergren

TRONs fader

Sist vi träffades var 1988. Profes-
sor Ken Sakamura var lika spon-
tan och fylld av visioner då som 
idag, nära 25 år senare. Jag arbe-
tade på Hitachi och företaget 
hade just presenterat H8-familjen 
vars arkitektur påverkats av idéer 
från Sakamura och hans team 
kring operativsystemet TRON. 
Sakamura-san reste runt och pre-
dikade TRONs framtid. ITRON, 
BTRON, CTRON och 
MTRON var nivåer i hierarkin av 
operativsystem.

budskapet 1988

Primärt var att i framtiden, 25 år 
framåt, skulle alla människor, alla 
de sju miljarder vi nu har blivit, 
ha hundra mikroprocessorer var. 
Då var storleksordningen ungefär 
en processor per 10,000 invånare 
på jorden.

Det var ingen försiktig fram-
tidsvision Ken Sakamura stod för. 
Han har i stort fått rätt. Även om 
nivån bara tangerar detta hundra-
tal av processorer per invånare så 
kan jag själv säga att jag är där. 
Du som läsare av detta kan säkert 
också räkna hem visionen. 
Jag frågar Sakamura-san, vad som 
kommer att vara utslagsgivande 
de kommande tjugo åren? Vad 
kommer att vara visionen för år 
2035?

– Trådlös kommunikation. 
Allomfattande, global trådlös 
kommunikation. Vi har sensor-
teknik, vi har beräkningskapaci-
tet men vi saknar en enhetlig, ro-
bust och öppen trådlös teknologi 
för kommunikation. Något som 
är robust nog att överleva även i 
katastrofsituationer som den vi 
just upplevt i Japan den 11 mars. 
I Japan var vi övertygade om att 
vårt rikstäckande kommunika-
tionsnät skulle överleva en kata-
strofsituation men vi vet idag att 
så inte var fallet. 

”Internet of Things” är en 

vacker vision men den kommer 
också att kräva att vi har bättre 
och stabilare metoder för kom-
munikation. Vi är bara i början 
på kommunikationseran. Snart 
nog kommer det att krävas att vi 
överger dagens trådbundna sys-
tem för något helt nytt.

samma visioner

Har dina visioner från tidigt åtti-
otal förändrats, frågar jag? 
– Visst har det skett justeringar, 
men små. Riktningen är densam-
ma. Dagens T-Kernel 2.0 har 
samma grundläggande mål som 
ITRON hade för 25 år sedan: Re-
altidsprestanda, liten minnesåt-
gång och liten effektförbrukning. 
Några av de företag som idag stö-
der ITRON och T-Kernel är 
Freescale, STMicrosystems, TI 
och Renesas. Även om produkter 
utvecklade med T-Kernel har en 
stark bas i Japan, omges vi alla av 
TRON. I bilar, i kameror, i  GPSer 
och musikinstrument för att bara 
nämna några produktområden 
finns det TRON.  Ken Sakamura 

Jan Zettergren har träffat visionären Ken Sakamura 
vars utsagor  från 80-talet visat sig stämma väl. 
Han ser en framtid med helt andra kommunika-
tionsnät än idag: Trådlösa nät kommer att ta över 
all kommunikation i framtiden. Vi får lätta, ener-
gisnåla klienter och  molnbaserade tjänster i nät 
med förmåga att hantera information utan formell 
struktur.

säger att marknadsandelen för T-
Kernel är 60 procent i produkter 
med inbäddade realtidskärnor.

– Internet är ett väldigt kraft-
fullt verktyg för oss människor, 
säger en till synes väldigt ödmjuk 
Sakamura-san och fortsätter, men 
det handlar idag primärt bara om 
kommunikation mellan männis-
kor. Kanske vi i nästa generation, 
om 20 år, lever i en värld där alla 
maskiner och alla objekt kan tala 
med varandra. För tjugo år sedan 
var min vision att i framtiden 
skulle alla objekt ha intelligens.

– Idag är vi i början, vi ser in-
troduktionen av tidsåldern ”In-
ternet of Things” men vi är bara i 
början, den första generationen 
har fötts. Om tjugo år kommer vi 
ha nått kanske den tredje eller 
fjärde generationen av ”Internet 
of Things”. Då ska vi kunna se 
hur vår värld kan utnyttja förde-
larna och kanske leva ett bättre 
liv.

– Jag anser att för tjugo år se-
dan och även idag så tänker de 
flesta människor på utveckling i 
termer av hårdvara. Men vi ser nu 
ett skifte där det mer och mer blir 
en fråga om att se helheten. Nu 
spelar programvara, avancerad 

kommunikation och övergripan-
de systemtänkande större roll.

– Virtualisering, molntjänster, 
allt kommer att ansluta sig, allt 
kommer i en framtid att vara in-
telligenta objekt, säger Sakamura. 
För tjugo år sedan kunde vi inte 
tänka oss de trådlösa nätverk vi 
ser idag. Om tjugo år i framtiden 
måste nätverken vara snabbare, 
robustare, mer allomfattande och 
ledordet blir ”Connect” ”Con-
nect” ”Connect”. Var som helst, 
när som helst, hur mycket som 
helst.

– Det skapar också förutsätt-
ningar för att spekulera om nästa 
generation av smarta telefoner, 
säger Ken Sakamura, med lägre 
strömförbrukning, dynamisk 
konfiguration av funktioner, tun-
na klienter i ett övergripande nät 
av molntjänster. Men för att detta 
ska ske krävs bättre, stabilare, 
snabbare och allomfattande kom-
munikation. Ubiquitous networ-
king, ubiquitous objects, ubiqui-
tous computing är termer vi ska 
lägga på minnet.

om tjugo år

– Min vision för kommande tju-
go år, säger Sakamura-san avslut-

ningsvis, är mindre hårdvara för 
individen, kraftfullare nätverk 
och ett allomfattande moln av ef-
fektiva tjänster som vi ansluter till 
med lätta energisnåla klienter. 
Trådlösa nät kommer att ta över 
all kommunikation i framtiden.

Rimligt är också att anta att vi 
kommer använda nya protokoll. 
Varför? Jo dagens TCP/IP-nät 
bygger på gammal teknik av 
punkt-till-punkt-tänkande. Nu 
måste vi tänka i termer av rundra-
dio - broadcasting. Men det kom-
mer att ta tid. Omkonstruktion 
av dagens kommunikationsnät är 
en mycket svår uppgift. All kom-
munikation är idag semantisk i 
sin natur, i morgon måste den 
också hantera information utan 
formell struktur säger en glädje-
strålande och inspirerande Saka-
mura-sensei.

Själv lämnar jag honom lika 
glädjestrålande med en dedika-
tion på japanska i hans bok om 
”TRON Project 1987” som stått i 
min bokhylla snart tjugofem år 
och med känslan av att jag lyssnat 
till en sann visionär.  n n n

Jan Zettergren

Ken Sakamura, professor vid 
Tokyo universitet och ordfö-
rande för YRP Ubiquitous Net-
working Laboratory. Framtiden 
handlar om trådlös kommuni-
kation och ständig uppkopp-
ling.

fortsättning från sid 10.


